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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECȚIA EDILITARĂ 

Serviciul Edilitar 

Nr. 27211/16.04.2020 
 

                                                     CAIET DE SARCINI 
Serviciul de dezinfecţie a părților comune a imobilelor cu destinația de locuințe colective 

din Municipiul Arad   

 

 

CAP.I -OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

Art.1. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile specifice de desfăşurare a serviciului de 

salubrizare pentru activitatea de dezinfecție pentru combaterea răspândirii virusului SARS din 

imobilele cu locuințe colective în care s-au semnalat cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul 

SARS-CoV2 sau decese cauzate de acesta - prin dezinfectarea casei scărilor, lifturilor și celorlalte 

spații comune, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui 

serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de 

referinţă pentru stabilirea condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare pentru 

activitățile de dezinfecție. 

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară pentru atribuirea 

contractului privind desfășurarea activității de dezinfecție . 

(1) Activitatea de dezinfecție cuprinde acțiunile de distrugere a germenilor patogeni ce prezintă 

pericol pentru sănătate. 

(2) Caietul de sarcini cuprinde ansamblul cerinţelor tehnice de bază pentru desfăşurarea serviciului. 
Art.4. (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile 

referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi condiţiile 

privind managementul calităţii, managementul de mediu pe care trebuie să le îndeplinească 

operatorii. 

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, 

inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la condiţiile ce derivă din actele normative 

şi reglementările în legătură cu activitatea de dezinfecție . 

(3) Caietul de sarcini precizează obligaţiile operatorilor referitor la respectarea normelor de protecţia 

muncii, a celor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a legislaţiei privind protecţia mediului care 

trebuie respectate pe parcursul prestării activității și pe întreaga durată a contractului.  

 

CAP.II -CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE 

 

Art.5. Prestatorul activității de dezinfecție  va asigura: 

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia 
muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor; 

b) respectarea angajamentelor asumate prin contract; 

c) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de 

complexitatea acestora şi specificul locului de muncă; 

d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor 

solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de 

dezinfecție, în condiție legii; 

e) prestarea serviciului de dezinfecție pe toate părțile comune ale condominiilor din municipiul 

Arad; 

f) plicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare; 

g) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 

acestora; 

h) evidența orelor de funcționare a utilajelor/dispozitivelor utilizate 

i) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract; 

j) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în 
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condiţiile stabilite prin contract. 

k) activitățile de dezinfecție se prestează de către prestatorul licențiat de către A.N.R.S.C. 

 

Art.6. Operatorul are dreptul de a desfășura activitățile de dezinfecție, în condițiile legii, în aria 

administrativ-teritorială a Municipiului Arad, conform prevederilor contractului. 

 

Art. 7. Activitățile de dezinfecție se vor aplica pe părțile comune, lifturile, casa scărilor și alte părți 

comune din blocurile de locuințe din Municipiul Arad. 

 

CAP.III -DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

 

Art. 8. (1) Dezinfecţia este o metodă a igienei, constând în operaţiuni de prevenire şi combatere a 

bolilor infecţioase şi parazitare la om şi animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe 

suprafeţele supuse acestei operaţiuni. Dezinfecţia previne dezvoltarea germenilor patogeni, 

transmiţători de boli şi combate răspândirea în masă a  bolilor transmisibile. În orice activitate de 

dezinfecţie trebuie să se aplice măsurile de protecţie a muncii pentru a preveni accidentele şi 

intoxicaţiile. 

Tipul de activitate antimicrobiană: bactericidă sau bacteriostatică dezinfectantele pe bază de compuşi 

cuaternari de amoniu sunt numai bacteriostatice la concentraţii mici, în timp ce la concentraţii înalte 

devin bactericide. 

(2) Dezinfecţia se realizează: 
     a) preventiv (profilactic) care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni sau 

condiţionat patogeni, care în mod normal constituie microbismul local şi se dezvoltă, influenţând 

negativ starea de sănătate a oamenilor şi animalelor; 

     b) de necesitate - care se efectuează pentru combaterea bolilor infecţioase, de natură bacteriană, 
virotică sau parazitară din momentul înregistrării primelor cazuri de boală şi până la lichidarea 

întregului focar. 

(3) Factori care influenţează dezinfecţia: 

- spectrul de activitate şi puterea germicidă (tipul de microorganisme,  rezistenţa 

microorganismelor); 

- numărul microorganismelor pe suportul tratat; 

- cantitatea de material organic de pe suportul tratat; 

- natura suportului de tratat; 

- concentraţia substanţei dezinfectante; 

- timpul de contact şi temperatură; 

- susceptibilitatea dezinfectanţilor chimici de a fi inactivaţi prin substanţe organice, plastic, cauciuc, 

celuloza, apă dură şi detergenţi; 

- dezinfectantele pe bază de compuşi cuaternari de amoniu sunt incompatibile cu detergenţii anionici; 

- corozivitatea, de exemplu hipocloriţii corodează unele metale; 

- toxicitatea, de exemplu formaldehida şi glutaraldehida sunt dăunătoare pentru sănătate; 

- costul produsului. 

(4) Criterii de alegere a dezinfectantelor: 

- eficacitatea în cazul infecțiilor de natură virotică; 

- uşurinţa în prepararea şi aplicarea soluţiilor şi în stocarea substanţelor şi produselor; 

- economicitatea; 

- lipsa corozivităţii şi a efectelor distructive; 

- cunoaşterea toxicităţii dezinfectantelor în condiţiile de utilizare şi a măsurilor de protecţie 

recomandate. 

(5) Dezinfecţia profilactică- completează curăţenia, dar nu o suplineşte și nu poate înlocui 

sterilizarea; Pentru dezinfecţia în focar se utilizează dezinfectante cu acţiune asupra agentului 

patogen incriminat sau presupus. 

(6) Dezinfecţia se practică înainte de instituirea măsurilor de curăţenie. 

(7) Se vor utiliza numai dezinfectante avizate de Ministerul Sănătăţii. In dezinfecţia chimică trebuie 

utilizate dezinfectante cu spectru larg de acţiune, cu efecte virulicide, bactericide și tuberculocide, 

fungicide și/sau sporicide. 

(8) In funcţie de riscul de apariţie a infecţiilor, trebuie alese dezinfectantele care acţionează specific 
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asupra agenţilor patogeni incriminaţi. 

Se recomandă periodic alternanţa produselor dezinfectante pentru a se evita apariţia rezistenţei  

microorganismelor. 

(9) Dezinfectantele trebuie folosite la concentraţiile de utilizare şi timpii de acţiune recomandaţi de 

producător. 

(10)  La prepararea şi utilizarea soluţiilor dezinfectante sunt necesare: 

- respectarea concentraţiilor prescrise, prin determinări periodice de laborator (acolo unde este 

posibil); 

- folosirea de recipienţi curaţi; 

- utilizarea soluţiilor de lucru în ziua preparării, pentru a se evita contaminarea, degradarea sau 

inactivarea lor; 

- utilizarea soluţiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate indicate de producător; 

- controlul chimic şi bacteriologic prin sondaj al soluţiilor dezinfectante în curs de utilizare; 

- instruirea personalului cu privire la utilizarea dezinfectantelor; 

- utilizarea dezinfectantelor se face respectând normele de protecţie a muncii, care să prevină 

accidentele şi intoxicaţiile. 

- în prealabil informarea a populației prin mass-media cât și prin flyere distribuite sau afișate la 

asociațiile de proprietari cu privire la substanțele utilizate și măsurile de precauție care trebuiesc 

luate (aerisire, spălare), durata de necesară de aerisire, denumirea operatorului și datele de contact- 

telefon, e-mail, adresă poștală   

(11)  Aplicarea substanţelor trebuie să fie compatibilă pentru tratamente cu aparatură cu dispersie 

prin pulverizare cu aparate purtate de personalul executant. Nu se va utiliza metoda de aplicare  

ULV. Substanțele trebuie să aibă nivel cât mai redus de toxicitate, să fie biodegradabile, să nu se 

acumuleze în mediul înconjurător, neinflamabile, să nu prezinte riscuri de incendii sau explozii. 

 

Art. 9. Frecvenţa şi locul unde se efectuează dezinfecţia 
Având în vedere necesitatea diminuării răspândirii virusului SARS-CoV2 și ținând cont de art. 6 din 

Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind declararea stării de urgență din cauza 

răspândirii coronavirusului, precum și intenția anunțată a Președintelui de prelungire a stării de 

urgență, prestatorul se va mobiliza pentru prestarea serviciului imediat după solicitarea scrisă a 

autorității contractante. Autoritatea contractantă va prelua solicitările de dezinfecție a imobilelor cu 

locuințe colective, va solicita Direcției de Sănătate Publică Arad confirmarea îmbolnăvirilor sau 

deceselor la adresele respective și Direcției de Asistență Comunitară Arad dacă în scara blocului 

respectiv există înregistrate solicitări de ajutor social. În caz afirmativ, Autoritatea contractantă va 

transmite solicitarea scrisă de efectuare a dezinfecției. 

Răspunderea în caz de accidente asupra sănătăţii umane și asupra faunei terestre revine prestatorului. 

Prestatorul are obligaţia de a suporta toate daunele de orice fel cauzate de aplicarea tratamentului. 

 

Art. 10.  

(1) Activitatea de dezinfecție se va organiza pe toată suprafața administrativ teritorială a 

municipiului Arad pe un singur lot.  

Justificare: Având în vedere caracterul discontinuu al activității, solicitările scrise 

emițându-se numai în cazul în care vor apărea focare de infecție cu virusul SARS-CoV2 ( 

îmbolnăviri sau cazuri de deces în cadrul imobilelor cu locuințe colective), cantitatea 

redusă estimată a suprafețelor de dezinfectat, numărul incert de solicitări nu se justifică 

împărțirea pe loturi întrucât într-o atare situație există un risc ridicat ca pe unele loturi să 

nu poată fi emise comenzi.  

 

 

CAP.VI -CONDIŢII DE EXPLOATARE A ACTIVITĂȚII DE DEZINFECȚIE  

 

Art. 11.  

(1) Activitatea de dezinfecție se va organiza pe un singur lot care cuprinde toate suprafețele 

comune din imobilele cu locuințe colective aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului 

Arad. Autoritatea contractantă va prelua solicitările de dezinfecție a imobilelor cu locuințe colective, 

va solicita Direcției de Sănătate Publică Arad confirmarea îmbolnăvirilor sau deceselor la adresele 
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respective și Direcției de Asistență Comunitară Arad dacă în scara blocului respectiv există 

înregistrate solicitări de ajutor social. În caz afirmativ, Autoritatea contractantă va transmite 

solicitarea scrisă de efectuare a dezinfecției. 

 

Art. 12. Condiţii privind cantităţile de lucru şi programul prestaţiei: 

(1) Operaţiunile se vor efectua pe baza solicitărilor scrise emise de către autoritatea contractantă. 

(2) Zonele în care se execută operaţiile de dezinfecție  şi frecvenţa activităților se pot modifica în 

baza solicitărilor scrise date de autoritatea publică locală prin serviciul de specialitate. 

 

Art. 13. Condiţii de calitate 

(1) Urmărirea efectuării calitative și cantitative a lucrărilor se face de către personalul prestatorului 

şi se verifică de către reprezentanţii autorității locale. 

(2) Prestatorul va prezenta în documentaţia de ofertă un „Manual al calităţii“ care va cuprinde 

concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi funcţionare a prestaţiei privind activitatea de 

dezinfecție, cu prezentarea cel puțin a următoarelor: 

- tipul de dezinfectanți utilizați; 

- documentele emise de autorități – DSP, Ministerul Sănătății, Institutul Cantacuzino sau alte 

autorități în materie, normative, privind tipul de dezinfectanți care trebuiesc utilizați și 

concentrațiile acestora, care trebuiesc respectate; 

- descrierea modului de prestare a serviciului de dezinfecție – tipul aparatelor utilizate, modalitatea 

de dispersare a dezinfectantului respectiv a  pulverizatoarelor care vor fi utilizate; 

- descrierea modului de aplicare a insecticidelor pe sol, pardoseli, pereți, balustrade, uși de intrare 

în condominii,  şi/sau carosabil, trotuare; 

- responsivitatea la solicitările achizitorului privind îmbunătăţirea calităţii serviciului; 

- recomandările/obligațiile populației privind măsurile pe care aceasta trebuie să le ia după 

aplicarea tratamentelor de dezinfecție pentru prevenirea intoxicațiilor sau altor simptome care pot fi 

cauzate de substanțele utilizate; 

- modelul anunțurilor pe care le va afișa la loc vizibil la fiecare spațiu în care aplică tratamentul de 

dezinfecție- cuprinzând obligațiile care revin utilizatorilor spațiilor (beneficiari ai serviciului de 

dezinfecție) privind necesitatea de aerisire a spațiului/spațiilor respective, durata minimă necesară 

aerisirii înainte de utilizarea spațiilor/încăperilor, obligații de spălare sau curățare dacă acestea sunt 

necesare;  

- prevenirea accidentelor și pagubele datorită nerespectării reglementărilor legale în domeniu. 

 (3)  Aplicarea tratamentelor de dezinfecţie se face atât în zile lucrătoare cât și în zilele de 

sâmbătă şi duminică. În situația în care una din asociațiile de proprietari sesizează Autoritatea 

contractantă că în imobilul cu locuințe colective s-a semnalat un caz de infectare cu coronavirus, 

autoritatea contractantă va solicita prestatorului efectuarea dezinfecției imobilului, indiferent 

dacă aceasta a mai fost supusă tratamentului anterior datei în care s-a realizat sesizarea. 

 

Art. 14.  Resurse umane. Dotări minime 

(1) Pentru asigurarea prestării tuturor activităţilor serviciului operatorul trebuie să facă dovada că 

dispune de un șef echipă și un medic veterinar. 

Prestatorul serviciului de dezinfecție care participă la procedurile organizate pentru atribuirea 

contractului de achiziție trebuie să facă dovada competenţei tehnico- organizatorice, a celei privind 

calificarea personalului ( Conform art. 1, alin. (3) litera e) din Anexa la Ordinul nr. 1225/5031/2003 

privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a 

personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă) şi a asigurării unei dotări tehnico- 

materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor 

cantitativi şi calitativi, pentru fiecare lot în parte.  

(2) Prin oferta tehnică ofertanţii trebuie să facă dovada că dispun de dotare cu utilaje şi 

echipamente necesare prestării serviciului. Pentru a face dovada că dispun de echipamentele 

necesare, în cadrul propunerii tehnice vor prezenta lista cu acestea.  
 

Art. 15. (1) Precizări privind licența ANRSC 

 Conform art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, „Operatorii au obligația de a solicita și de a obține eliberarea licenței în termen 
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de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării 

contractului de delegare a gestiunii“. Deoarece art. 30 alin. (1) lit. „c“ din Legea nr. 101/2006, 

Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, prevede : „Constituie contravenții și se 

sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte, altele decât cele prevăzute 

în Legea nr. 51/2006, republicată: c) încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii 

pentru una dintre activitățile de salubrizare a localităților prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un operator 

care nu deține licență“, precizăm că în situația în care operatorul cu care se încheie contractul de 

delegare nu obține licența în termenul prevăzut, contractul se reziliază de drept. 

 (2) Operatorul este obligat să dețină autorizație de mediu pentru prestarea serviciului 

de dezinfecție conform art. 3, alin. (1) din Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii 

de emitere a autorizației de mediu și Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi 

sănătate publică, conform art. 17, alin (1^1) litera a) din Ordinul nr. 1030/2009 privind 

aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, 

construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de 

sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 16. Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertă concepţia proprie privind modalitatea de 

organizare şi funcţionare a prestaţiei de dezinfecție, cu referiri la utilajele din dotare. 

În oferta tehnică ofertanții vor prezenta/descrie în mod obligatoriu: 

- Numele, nr. de telefon și datele de contact a responsabilului de contract care, pe 

perioada derulării contractului, răspunde solicitărilor autorității contractante; 

- Conținutul anunțurilor de publicitate a acțiunilor- pentru populație; 

- Aplicarea tratamentului de dezinfecție cu pulverizatoare purtate de către personalul 

operatorului pe întreaga suprafață conform cantităților specificate în solicitările scrise; 

- Dispozitivele/aparatele pe care le va utiliza la aplicarea tratamentului;  

- Substanţele pe care le va utiliza pentru dezinfecție și concentrația utilizată;  

- Dotările tehnice care vor fi utilizate la dezinfecție. 

 

Art. 17. Verificări, recepţii, garanţii 
(1) Beneficiarul va monitoriza permanent, prin serviciul de specialitate, modul de efectuare a 

prestaţiei, va întocmi procese verbale de recepție după fiecare acțiune de dezinfecție . 

(2) In procesele-verbale de recepţie se va consemna si modul de rezolvare de către operator a 

sesizărilor sau reclamaţiilor. 

(3) Prestatorul răspunde şi garantează financiar buna desfăşurare a prestării serviciului, calitatea 

şi cantitatea acestuia. 

(4) Recepţia serviciilor se va efectua de către reprezentanţii autorităţii publice locale împreună cu 

reprezentanţi ai operatorului care se obligă să asigure numărul de autovehicule necesare personalului 

autorității contractante pentru verificarea/monitorizarea fiecărei echipe care aplică tratamentul, pe 

întreaga durată a prestației. 

(5) Verificarea efectuării prestaţiei operatorului se realizează de către personalul de specialitate al 

autorităţii publice locale independent sau împreună cu reprezentantul prestatorului în orice moment 

atunci când au loc lucrările de dezinfecție.  

(6) Prestatorul se obligă să încheie la finalizarea dezinfecției procese-verbale de recepție încheiate 

între prestator și beneficiar și, în cazul în care se poate și cu administratorul/președintele asociației 

de proprietari/locatari, iar în cazul în care aceste persoane nu pot fi contactate, documentele vor fi 

încheiate cu un locatar de la adresa respectivă. În cazul în care din partea asociației se refuză 

semnarea procesului-verbal de recepție, reprezentantul beneficiarului va consemna acest lucru în 

procesul-verbal. În cazul în care nu se refuză semnarea procesului verbal, se va menționa numele, 

prenumele, adresa persoanei, nr. de telefon, după caz.  

 

Art. 18. Modalităţi de plată 

(1) Plata serviciului se face în baza facturii şi a proceselor-verbale de recepţie. 

(2) Prestatorul va emite factura pentru activităţile prestate numai după semnarea procesului-verbal 
de recepţie. 
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(3) Autoritatea publică locală se obligă să plătească contravaloarea activităţilor efectuate de către 

prestator în lei, în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la registratura Primăriei 

Municipiului Arad. 

(4) Depăşirea termenului de plată cu mai mult de 60 de zile de la data înregistrării acesteia la 

registratura Primăriei Municipiului Arad obligă achizitorul la plata penalităţilor de întârziere în 

cuantum de 0,03% din valoarea facturii. 

(5) În situația în care  din diverse motive nu se poate finaliza operațiunea, prestatorul se obligă  să 

reînceapă prestarea serviciului imediat după îndepărtarea cauzei care a condus la întrerupere, în 

locația unde s-a întrerupt, abia apoi se va întocmi procesul-verbal de recepție.  

 

 

CAP.VII. OBIECTIVELE SERVICIULUI DE DEZINFECȚIE 

 

Art. 19. Obiective de exploatare 

(1) Obiectivele de exploatare avute în vedere sunt: 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;  

b) asigurarea sănătății publice; 

c) combaterea virusului SARS CoV2; 

d) promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor de dezinfecție ; 

e) dezvoltarea durabilă a serviciului; 

f) protecţia mediului înconjurător, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului pe etape de 

dezvoltare, în concordanţă cu programul de adaptare la Normele Uniunii Europene; 

g) gestionarea serviciului pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă. 

 

   (2) Ofertanții vor prezenta în oferta financiară următorul tabel completat cu tarifele pentru 

activitățile de dezinfecție. Tariful ofertat va include și dezinfectanții specifici destinați combaterii 

SARS CoV2 care vor fi utilizați la dezinfectarea suprafețelor interioare. Produsele dezinfectante 

acceptate vor fi cele cuprinse în Registrul Național al Produselor Biocide pentru igiena publică sau 

avizate de Ministerul Sănătății – Comisia Națională de Produse Biocide, dacă au fost avizate 

ulterior publicării Registrului. Se vor respecta condițiile de utilizare din Fișa cu date de securitate 

a dezinfectantului utilizat. 
 
Ofertanții vor completa următorul tabel: 

Nr. 
crt. 

Denumire tarif UM Lei/UM 

0 1 2 3 
1. Tarif dezinfecție interioară (scări de 

bloc, condominii, coridoare deschise, 
pardoseli, parapeți, balustrade, etc) 

mp  

 

 Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. 

 

Art. 20. Obiective de ordin economic 
(1) Tarifele prezentate în oferta financiară se stabilesc cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 

109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 

pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. Odată cu fişa de fundamentare 

pentru stabilirea tarifelor corespunzătoare activității de dezinsecţie, prestatorul va prezenta 

memoriul tehnico-economic justificativ. Tarifele vor cuprinde atât asigurarea prestației cât și 

substanțele utilizate pentru efectuarea serviciului. 

 

Art. 21. Obiective de mediu 
(1) Pe perioada derulării contractului se va respecta legislaţia în vigoare privind mediul şi legislaţia 

specifică serviciilor publice pentru activitățile de dezinfecție . 

Menţiuni: Ofertanţii vor prezenta în oferta tehnică: 

a) Autorizaţia de Mediu, 

b) Certificat/certificate de recunoaştere mutuală- emis/emise de Comisia Naţională a 
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Biocidelor sau Aviz sanitar pentru substanța biocidă ce urmează a fi utilizată, 

c) Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică 

 

(2) Ofertantul câștigător va avea obligația obținerii Avizului DSP pentru substanța biocidă 

ce urmează a fi utilizată, din care să reiasă faptul că este eficientă pentru combaterea 

virusului SARS-CoV2. Avizul va fi prezentat autorității în maxim 3 zile de la semnarea 

contractului. 

 

VI. DURATA ȘI VALOAREA CONTRACTELOR 

Art. 22.  

(1) Durata contractului este până la data de 28.05.2020, cu încadrarea în suma de 168.067,23 lei  

fără TVA.  

(2) Durata contractului a fost determinată ținând cont că Președintele României a anunțat intenția 

de prelungire a stării de urgență cu încă 30 de zile, până în 14 mai 2020 și încă 14 zile, ținând 

cont de faptul că manifestările simptomelor datorate infectării cu virusul SARS CoV2 sunt 

posibil să apară după cicluri de 14 zile. Executarea contractului se va face pe bază de 

solicitare scrisă, în limita fondurilor aprobate, conform tarifelor ofertate. 

(3)  Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanța nr. 195/2020 a Președintelui României în 

care a fost declarată starea de urgență pentru perioada 16 martie-16 aprilie 2020, intenția de 

prelungire a stării de urgență cu încă 30 de zile, gradul ridicat de cotagiozitate și viteza mare 

de răspândire și infectare cu noul coronavirul SARS-CoV2 și cazurile de îmbolnăvire sau 

deces înregistrate pe raza municipiului Arad, precum și necesitatea dezinfectării părților 

comune din imobilele cu locuințe colective pentru a preveni răspândirea coronavirusului, 

rezultă caracterul de urgență a inițierii prestării serviciului.  

(4) Pe durata contractului, operațiunea de dezinfectie se va repeta, în funcție de necesități, pe 

baza solicitării scrise a autorității locale.  

 

 

 

 

 

  

 

 


